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A Dajan- Derh-barlang bejárata (Bencze G. felvétele)

A barlang a várostól 55 km-re ÉK-re, a Cagan- 
folyó keleti oldalvölgyében fekszik. A környező 
vulkáni kőzetből kis területen kibukkanó mészkő
ben tektonikus hasadék mentén alakult ki. A fá
rasztó, négy órai egyhuzamban megtett, 55 km-es 
lovaglás után a barlang négyszög alakú bejáratán 
áthaladva meglepő kép fogadott bennünket. A kb. 
15x5 m-es terem közepén kövekből emelt sámánista 
áldozati oltár állt, amit elborítottak az ide zarán
dokolt hívők isteneknek áldozott ajándékai: ruha
darabok, hajtincsek, szent könyvek, füstölők, töl
tények stb. Az oltár mögött lámaista szent zászlók 
lógtak. A zászlók alatt egy kb. 1 méter széles járat 
indult, ami 2 méter után teremmé szélesedett. 
A terem jobb sarkában — a felső szintre vezető — 
fából készült létrát találtunk. A felső szint irányban 
egyenes folytatása az alsó szintnek. A kb. másfél mé
ter széles folyosó néhol teremmé öblösödön. A fala
kat cseppkőlefolyások díszítették, a sztalagmitokról 
színes rongyok, szalagok lógtak le. Több helyen a 
cseppkövek mögött kumisszal telt, fából készült ajag 
(mongol tálka) volt elhelyezve. A bátrabbak itt ál
doztak a szellemeknek. A járatot egy kisebb terem
ben omladék zárta el. A barlang becsült hossza kb. 
200 m.
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INNEN-ONNAN
Szpeleológiai rekordok Ausztráliában

Az auszráliai barlangkutatók összeállítást közöl
tek a hazájukban elért legújabb ,,szpeleológiai 
rekordokról” . Nemcsak olyan furcsaságokat szere
peltetnek, mint Williams Dorothy kisasszony csúcs
teljesítménye: a 90 napos föld alatti tartózkodása, 
hanem valóban érdekes természeti megfigyelések is 
szerepelnek a jegyzékben. így pl. a denevérek cso
portos repülésének rekordját az Új-Dél-Wales 
állambeli Jasper-barlangból kiszállt denevérek tart
ják, amelyek 290 km-es útjukat egy Victoria állam
hoz tartozó szigeten fejezték be. A legnépesebb dene
vércsalád címet a Narakurt-barlang kollektívája 
nyerte el 200 000-cs létszámával.

(The British Caver, Vol. 46.)

Legidősebb barlangi rajzok
Egy szovjet-mongol kutató^xpedíció A. P. Oklad- 

nyikov vezetésével a mongóliai Hoit-Cenker Aguj- 
barlangban sziklarajzokat és -freskókat talált. Ezek 
a pal*' olitikumból származó rajzok kb. egykorúak a 
híres Kapovaja-barlangx leletekkel és a legrégibb 
nyugat-európai barlangi festményekkel.

A Pamír-hegység barlangjaiban — nagy magas
ságban — is fedeztek fel sziklarajzokat. Ezek főleg 
medvéket és vaddisznókat ábrázolnak, akadt azon
ban egy érdekes rajz is: a kép struccot ábrázol, de 
— emberi lábakkal. A cikk írója felveti: hogyan 
kerülhetett strucc a Pamir hegyóriásai közé?

(Pescseriy 1969, 718. p. 120)
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